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හිතලත් මහත්මයාණෙනි / මහත්මියණි,
ණෝක බ ැංකු ආධාර යටණත් අඩු ආදායම් ාභීන්ට මාපලහන ණසේලා සහනදායි ක්රමයට ස පීමණම් ලයාපියය
(GPOBA ලයපියය
ගිහස්ථ අපජ පිරිපහදු පද්ධයයක් ඉදිකිරිම
ශ්රී ලං කා ර ලං ය ස ලං ජ ලං රක   ලං ක පාදර හ ලං ජර ලං කරදනජහ ලං ්ඩලඩක ප ලං රක දර හ්  ලං ජර ලං ක  ලං ැංකාු ලං ආධරය ලං සට ්  ලං
්ජ හ ලං රස ් නස ලං  ලංඋද ස ගී ලං යගනිමින් ලංGPOBA නයදතක ස ලං්ිනන් ලං ිවනක/ගල්කි ්  ලං, ්ොයටුන, ලං ො ොන්හරන ලං
ජ ලං ර-ඇ  ලං / ලං ඒ ක ලං ර ශවනක ලං ිවන් නහ ලං ඩුආආ රසපාකරි  ලං ර රන  ලං ගතජ ්ථ ලං ඩද ක ලං දශධක ස ලං නකඩිදියුණු ලං
ොට ලං
ක්රිසර් ්  ලංකිමට්ට ලං ලං කකම්පා ලං ොට ලංඇ  ලං
්් ලං නයරදතක ස ලං ්ිනන් ලං ගැං  ලං ජ ලං ගැං  ලං දවු ල් ලං ර්රිව යින්  ලං ෞඛ්ය ලං ් නස ලං උ ් ලං ්්ටට්කින් ලං දන් නර ලං
ගහසර් ලං ජ ලං ගැං ලං ිවන් නහ ලං ඩනට ලං දරි යස ලං දුෂණසවී් ලං ඩන් ලං කිරි් ලං ජර ලං  ලං නකසිකිළි ලං ජර ලං නීදරයක්ෂ  ලං දජම් පා ලං
නකඩිදියුණු ලං ොට ලංිවන් වි්ට ලංම්දුම් ලංදරි යසක් ලංනිරි්රණස ලංකිරි් ලංඩ ේක්ෂරනයි
ිවනක ලං / ලං ගල්කි ්  ලං ,ය් ්කරහ, ්ොයටුන, ලං
ො ොන්හරන ලං ජ ලං ර-ඇ  ලං / ලං ඒ ක ලං රර ශය ස ලං
ෝටඨරව ලං තුක ලං දදිාචි ලං
ඩුආආ රසපාකරි  ලං ්රසි  ලං ආ රස් ලං රු 30,000 00 ලං ජ  ලංඊට ලං ඩුආ ලං ජ ලං ් ලං නින  ලං පිිවටි ලංඉඩ පා ලං ර්රණස ලංදර්ච ් ලං 20 ලං ට ලං ඩුආ ලං
ර රන ලං න  ලං ්් ලං නයරදතක ස ලං්ිනන් ලං රමුඛඛ්් නස ලංකැංර නු ලංඇ  ලං ්රසි  ලං ආ රස් ලං ජ ලං ඉඩ පා ලං ර්රණස ලං ඩන් ලංඩග සන් ලං
දටන් ගහ ලං නන් ය ලංඇක  ලං්කරදනජහ ලං ැං ර ලංර්රණස ලං ක්නර ලංම්දු ් න් ලං
යර ලංගනු ලංකක .  ලං ්් ලංදශධක ස ලං දොකන ලං
සට ලංඉදිකිරි්ට ලංඩඩි ලං ලං8x6 ලං ජ ලංඩඩි ලං 5x5 ලං  ලංඉඩ ලංර්රණසක් ලංඩනවය ේ
1. ඒ ලංඩනුන ලං
යරග්  ලං ෑ් ලංනින ට් ලංහන ලංපූක   ලංටකාකි ලං(Septic Tank), ලංනිර්නරයු ලංපිරිදජදු ලංදශධක ස ලං(Anaerobic
Filter)ජර ලං දො කොනට ලංඋයරගන්හර ලංටකාකි ලං(Soakage Pit) ලංගැං ලංනින ට ලංඩස්  ලංඉඩ පා ලංඉදිකිමට්  ලං(නිනර  ලං950)
2. මුඛළු කන් ගයි ලං ඩද කස, ලං නකසිකිළි ලං ඩද කස ලං ජ ලං හරහ ලං ර්ය ප ලං ඩද කස ලං ්ක ලං හක ලං සො ර ලං ්් ලං පිරිදජදු ලං
දශධක සට ලං පාැංන්ධ ලංකිරි්  ලං(නිනර  ලං950)
3. ්් ලංනිනර  ලංඩ රින් ලංනකසිකිළි ලං හෝකක  ලංනිනර  ලං ජර ලංඩළුක න් ලංනකසිකිළි ලංඉදිකිරි් ලං( ්් ලංනිනර  ලං950න් ලංනිනර  ලං
285 ට ලංද්ණි )
4. ්් ලං පූක   ලං ටකාකි ලං න ය ලං 4 ලං  ලං රකසක් ලං පිරිදජදු ලං කිරි් ලං ජහ රයි ලං මික ට ලං සිදුකිරි්(දකමුඛ ලං න ය ලං ජර ලං ගැංට ලං
නකසනහ ලංමුඛ කන් ලං50%ක් ලංනයරදතක ස ලං්ිනන් ලං යහ ලංඩ ය ලං නහ, ලංතුන්නහ ලං ජ ලංජ ය ලංනහ ලංනර්ෂ ලං ජර ලංරු  ලං675/- ලං
 ලංමුඛ කක් ලංනයරදතක ස ලං්ිනන් ලං ගනනු ලංකැංයි)
්් ලංනයරදතක ස ලං්ිනන් ලංඋක්  ලංපිරිදජදු ලංදශධක ස ලං ජ ලංනකසිකිළිස ලංඉදිකිරි් ලං ජර ලංඑක් ලංනින ට ලංරු 100,000/- ලං  ලංද්ණ ලං
මුඛ කක් ලං යහ ලංඩ ය ලංනකසිකිළි ලං හෝකක න ලං ලංපිරිදජදු ලංදශධක ස ලංද්ණක් ලංඉදිකිරි් ලං ජර ලංඑක් ලංනින ට ලංරු 65,000/- ලංද්ණ ලං
මුඛ කක් ලං යනු ලංකක .  ලංහමුඛ්  ලංඩද ලංනයරදතක ස ලං පා ලං ඳජර ලංගැං ගන් ලංඩස ලං යනු ලංකැංන් න් ලංරු 1,950/- ලං  ලංමුඛ කක් ලංද්ණි
්් ලං දශධක ස ලං කැංර ලං ගකනි්ට ලං ්් ලං වි ් ය ලං දත්රි රන ලං ්ග ලං කක ැංහ ලං ඩසදුපාද  ලං නිසි ක  ලං රවයනර ලං ගැං ලං දදිාචි ලං ඉඩ පා ලං
ර්රණස ලං  ලං ජර ලං ගැං  ලං ආ රස්, ලං ්ර් ලං නි ධරරි ලං ජ  ලං ්තශ ස ලං ානර්ධහ ලං නි ධරරි ලං විසින් ලං ජක   ලං ය ලං ඩ රක ලං රර ශය ස ලං
ල් පා ලං රර්සරක ප ලං ල් පාතු්ර ලං / ලං තුමිස  ලං ඩනු්කක ස්  ලං රර ශය ස ලං වරන ලං/ ලං හගය ලං වර ේ ලං ජ  ලං ්ජ ලං හගය ලං වර ේ ලං
වරදක තු්ර  ලං / ලං හගයර සදක තු්ර  ලං ඩනු්කක ස්  ලං ්ග ලං නයරදතක  ලං රර්සරකසට ලං ඉදිරිද්  ලං ක ලං යුතුස  ලං ්් ලං
යර ලං
ගකනිපා ලං ගැං ලංහගය ලං වරන/ ලං  ලංරර ශය ස ලං වර ේ ලං වර ලං ඩනු්කක සට ලං සට් න ලං සිදු යනු ලං කැංනු ලංඇ  ලං න  ලං ්් ලං නයරදතක  ප ලං
ඩසදුපා රුනන් ලං
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